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DISC - domínio da educação  

CADERNO DE ENCARGOS / AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  

 
 
Equipa Multidisciplinar, a contratar, composta pelos seguintes elementos: 
 

ADJUDICAÇÃO POR LOTES 

Lote A – Psicólogo 

Lote B – Animador Sóciocultural / Educação Social  

Lote C -  Técnico de Educação / Ciências Sociais 

Lote D - Terapeuta da Fala / Ocupacional / Perturbações da Comunicação 
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CADERNO DE ENCARGOS 
 
Cláusulas 
 
1ª. Objeto 
 
1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do 
concurso público que tem por objeto principal a aquisição de serviços de intervenção, na modalidade de 
contrato de avença, nos domínios da educação. 
 
2. O objeto identificado no número anterior concretiza-se pela aquisição de serviços no âmbito da psicologia, 
da animação sociocultural / educação social, da educação / ciências sociais e da terapia da fala / ocupacional 
/ perturbações da comunicação, cujo trabalho se centra na interação desenvolvida entre estas áreas, em 
equipa multidisciplinar, e cujos serviços prestados resultem em favor de uma melhor qualificação dos alunos 
das escolas no Município de Moimenta da Beira.  

 
2ª. Prazo do contrato 
 
1. O contrato com cada um dos quatro técnicos que constituem a equipa multidisciplinar mantém-se em vigor 
desde o dia 01 de novembro de 2019, ou, não sendo possível, desde o momento da celebração dos respetivos 
contrato e vigora até 31 de dezembro de 2021 e será desenvolvido nos estabelecimentos escolares afetos à 
supervisão pedagógica e também nos do Agrupamento se Escolas de Moimenta da Beira e da Escola 
Profissional de Moimenta da Beira, existindo um entendimento apropriado às especificidades das duas 
instituições com a Câmara Municipal de Moimenta da Beira, e também em outras instalações ou em espaços 
diversos interiores ou exteriores. 
 
2. A prestação de serviços em causa suspende as atividades nos meses de julho e agosto, de 2020 e 2021. 
 
3ª. Obrigações do prestador de serviços 
 
1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas 
cláusulas contratuais da celebração do contrato, decorrem para o prestador de serviços as seguintes 
obrigações principais: 
 
a. Realizar a prestação de serviços referida na proposta; 
 
b. Estabelecer os contactos com as diferentes entidades envolvidas para apresentação do programa, 
calendarização e ajustes das ações; 
 
c. Conceber, produzir ou solicitar à entidade empregadora os materiais necessários ao desenvolvimento da 
atividade; 
 
d. Transportar os materiais necessários para os espaços de trabalho tendo uma utilização cuidada e sendo 
responsável pela sua guarda; 
 
e. Participar em reuniões de planificação, acompanhamento e avaliação do programa; 

f. Apresentar relatórios periódicos/final das atividades resultantes do trabalho em Equipa Multidisciplinar. 

g. Entrega à entidade adjudicante, ao coordenador ou responsável a designar por esta, as fichas de registo 
mensal das sessões/ folhas de presença, assinadas pelo(s) responsáveis das instituições onde o serviço se 
desenvolve. 

2. Decorrem, ainda, para o prestador de serviços as seguintes obrigações: 
 
a. No caso de ocorrer, durante o tempo da prestação de serviço, alguma alteração, esta deve ser comunicada 
às instituições onde exerce as atividades. 
 



Francisco Cardia Página 3 
 

b. Participar em eventos, viagens de estudo (conhecimento), ações de qualificação, espetáculos e/ou 
exposições do programa a realizar ao longo do período contratado, no final do ano letivo ou quando se 
justifique; 
 
c. A acordar com a entidade adjudicatária a entrega de um dossiê e ou uma cópia em formato digital dos 
serviços desenvolvidos e ainda um outro que retrate o trabalho conjunto realizado em Equipa Multidisciplinar. 
 
3. A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios 
humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do serviço, bem como ao 
estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 
 
4ª. Seguro 
 
1. O contrato de seguro é da responsabilidade do prestador de serviços para a cobertura dos riscos de 
acidentes pessoais. 
 
2. A entidade adjudicante pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração dos 
contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o adjudicatário fornecê-la no prazo 5 dias. 
 
5ª. Preço base contratual 
 
1. O preço base do presente procedimento para cada um dos lotes referenciados é de € 33.000,00 (trinta e 
três mil euros), correspondente ao montante máximo que o Município de Moimenta da Beira se dispõe a 
pagar a cada um dos quatro técnicos pela execução de todas as prestações objeto do contrato, e no prazo 
previsto na clausula 2ª., do presente caderno de encargo. 
 
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não 
esteja expressamente atribuída à entidade adjudicante, incluindo, nomeadamente as despesas de alojamento, 
alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, transporte, armazenamento e 
manutenção de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas 
registadas, patentes ou licenças; 
 
3. São considerados os custos da responsabilidade da entidade adjudicante quando o transporte for destinado 
à deslocação do prestador de serviço para fora da sede do município. 
 
6ª. Condições de pagamento 
 
1. O valor mensal da avença a pagar a cada técnico e no prazo estabelecido na clausula 2ª. deste caderno de 
encargos, é de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros).  
 
2. O pagamento dos serviços objeto do presente contrato será realizado após o vencimento da obrigação 
respetiva, mediante apresentação de relatório mensal e registos das sessões devidamente assinados pelo 
responsável da instituição ou espaço onde se presta o serviço, pelos prestadores do serviço e pelo coordenador 
ou responsável a designar pela entidade adjudicante.  

3. As quantias devidas pela entidade adjudicante devem ser pagas mensalmente, após a receção das faturas 
pela Divisão Económica e Financeira. 
 
4. Em caso de qualquer discordância por parte da entidade adjudicante, quanto aos valores indicados nas 
faturas ou outras situações que impliquem o não cumprimento do serviço estabelecido, deve esta comunicar 
ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a 
prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 
 
5. As faturas deverão ser emitidas de acordo com as determinações da Divisão Económica e Financeira. 
 
6. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.ºs 1 e 3, as faturas são pagas através de 
transferência bancária. 
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7ª. Penalidades contratuais 
 
1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, nomeadamente, pela mora e/ou cumprimento 
defeituoso, a entidade adjudicante pode exigir do prestador de serviços o pagamento de uma pena pecuniária, 
até 10% do preço contratual. 
 
2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador de serviços, a entidade adjudicante pode 
exigir-lhe uma pena pecuniária até 20% do preço contratual. 
 
3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 
prestador de serviços, relativamente aos serviços cujo atraso na respetiva conclusão tenha determinado a 
respetiva resolução. 
 
4. Na determinação da gravidade do incumprimento, a entidade adjudicante tem em conta, nomeadamente, a 
duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do prestador de serviços e as consequências do 
incumprimento. 
 
5. A entidade adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas 
pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula. 
 
6. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a entidade adjudicante exija uma 
indemnização pelos danos decorrentes da mora no cumprimento, cumprimento defeituoso e incumprimento 
definitivo. 
 
8ª. Dever de sigilo 
 
1. O prestador de serviços deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, 
comercial ou outra, relativa a entidade adjudicante de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação 
com a execução do contrato. 
 
2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem 
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução 
do contrato. 
 
3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do 
domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços ou que este seja legalmente obrigado 
a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades 
administrativas competentes. 
 
4. O prestador de serviços deverá guardar sigilo quanto a informações que possa obter no âmbito da execução 
do presente contrato, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer 
deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos próprios deste tipo de atividade ou da 
credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas. 
 
9ª. Força maior 
 
1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como incumprimento, a não 
realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força 
maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade 
da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não 
lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 
 
2. Podem constituir força maior, caso se verificem os requisitos do número anterior, designadamente, 
tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios 
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas 
injuntivas. 
 
3. Não constituem força maior, designadamente: 
 
a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de serviços, na parte 
em que intervenham; 
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b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de sociedades em 
que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados; 
 
c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma 
resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 
 
d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas legais; 
 
e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, propagação ou 
proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; 
 
f. Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a sabotagem; 
 
g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros; 
 
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente 
comunicada à outra parte. 
 
5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo 
período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior. 
 
10ª. Resolução por parte da entidade adjudicante 
 
Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, a entidade adjudicante pode 
resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de forma grave ou 
reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem. 
 
11ª. Resolução por parte do prestador de serviços 
 
O prestador de serviços pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332º, do CCP.  
 
12ª. Foro competente 
 
Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Viseu, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
13ª. Comunicações e notificações 
 
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes 
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede 
contratual de cada uma, identificados no contrato. 
 
2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte. 
 
14ª. Legislação aplicável 
 
O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislação aplicável.  
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ANEXO I – Especificações técnicas 
 
Enquadramento 
 
“O Município decidiu apostar no desenvolvimento de uma abordagem de intervenção sistémica e holística do 

aluno e da problemática do insucesso e abandono escolar. Foi assim delineado um plano integrado de combate 

ao insucesso que integra a estruturação de uma equipa multidisciplinar e promove o desenvolvimento de 

novas metodologias e conteúdos pedagógicos, bem como a construção de uma ferramenta de monitorização 

de todo o meio escolar”.  

Prazo de prestação de serviços: 
 
A prestação do serviço decorre desde o dia 01 de novembro de 2019, ou, não sendo possível, desde o 
momento da celebração do contrato e vigora até 30 de dezembro de 2021.  
Os serviços serão prestados durante o ano de acordo com a diversidade de locais onde se exercem as 
atividades profissionais de psicologia, da animação sociocultural / educação social, da educação / ciências 
sociais e da terapia da fala / ocupacional / perturbações da comunicação. 
 Especificações técnicas  
 

1. PSICOLOGIA 
 
Objetivo da prestação de serviços: Aquisição de serviços no âmbito da Psicologia, contratando um “Psicólogo” 

com capacidade para intervir nos domínios psicossociológicos, junto do público-alvo do projeto, através do 

desenvolvimento de ações de prevenção e de (re)inserção social e pessoal e da promoção de ações que 

conduzam ao desenvolvimento pessoal dos cidadãos, com vista à melhoria da sua qualidade de vida”. 

Qualificação do prestador de serviços: deverá ter formação superior na área profissional da Psicologia, 
demonstrando ter interesses ou complementos curriculares nas áreas da sua formação, um manifesto 
interesse em áreas culturais, artísticas, desportivas; deve ainda ter a capacidade para colaborar no 
desenvolvimento integral do ser humano nos aspetos dos valores democráticos, na formação cívica e da 
cidadania.  
 
Local de prestação dos serviços: espaços dos estabelecimentos escolares e outros designados pelo Município 
de Moimenta da Beira. 
 

2. ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL / EDUCAÇÃO SOCIAL 
 
Objetivo da prestação de serviços: Aquisição de serviços no âmbito da Animação, contratando um “Animador” 

da área social com competências para organizar, coordenar, desenvolver, atividades de animação e 

desenvolvimentos de grupos e comunidades através de programação de um conjunto de atividades a nível 

educativo, cultural, desportivo e social, bem como promover, encorajar, animar, despertar ansiedades que 

afoitam a ação, germinam potencialidades latentes a todos os indivíduos, grupos sociais e comunidades. 

Qualificação do prestador de serviços: deverá ter formação superior na área profissional da Animação 
Sociocultural e ou Educação Social, demonstrando ter interesse ou complementos curriculares nas áreas da sua 
formação, bem como em áreas culturais, artísticas, desportivas; deve ainda ter a capacidade para colaborar no 
desenvolvimento integral do ser humano nos aspetos dos valores democráticos, na formação cívica e da 
cidadania.  
 
Local de prestação dos serviços: espaços dos estabelecimentos escolares e outros designados pelo Município 
de Moimenta da Beira. 
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3. EDUCAÇÃO / CIÊNCIAS SOCIAIS 
 
Objetivo da prestação de serviços: Aquisição de serviços no âmbito da Educação ou das Ciências Sociais, 

contratando um “Técnico de Educação” responsável por diagnosticar, planificar e intervir nas diversas 

vertentes da educação (escolar, familiar, laboral e social) e nos diferentes contextos de educação formal e não 

formal, tendo em vista o desenvolvimento de pessoas e grupos sociais.”  

 
Qualificação do prestador de serviços: deverá ter formação superior na área profissional da Educação e ou das 
Ciências Sociais, demonstrando ter interesses ou complementos curriculares nas áreas da sua formação, com 
qualificações no campo artístico, tendo um manifesto interesse em áreas artísticas, culturais e desportivas; 
deve ainda ter a capacidade para colaborar no desenvolvimento integral do ser humano nos aspetos dos 
valores democráticos, na formação cívica e da cidadania.  
 
Local de prestação dos serviços: espaços dos estabelecimentos escolares e outros designados pelo Município 
de Moimenta da Beira. 
 

4. TERAPEUTA DA FALA / OCUPACIONAL / PERTURBAÇÕES DA COMUNICAÇÃO 
 
Objetivo da prestação de serviços: Aquisição de serviços no âmbito da Terapia da Fala / Ocupacional / 

Perturbações da Comunicação, contratando um “Terapeuta da Fala ou Ocupacional ou da Saúde”, responsável 

por assumir a prevenção de perturbações de comunicação e linguagem e despiste no sentido da deteção 

precoce. 

Qualificação do prestador de serviços: deverá ter formação superior na área profissional da Terapia da Fala ou 
Ocupacional ou da Saúde, demonstrando ter interesses ou complementos curriculares nas áreas da sua 
formação, um manifesto interesse em áreas culturais, artísticas, desportivas; deve ainda ter a capacidade para 
colaborar no desenvolvimento integral do ser humano nos aspetos dos valores democráticos, na formação 
cívica e da cidadania.  
 
Local de prestação dos serviços: espaços dos estabelecimentos escolares públicos e privados do e outros 
designados pelo município.  
 
 
 
ANEXO II – Programa geral e complementar das atividades a desenvolver pela Equipa Multidisciplinar 
 

“Equipa Multidisciplinar de Apoio ao Sucesso Escolar” 

 

Partindo do reconhecimento que existem fatores externos e internos associados a percursos de insucesso 

escolar com repercussão no nível de aquisição de competências essenciais e transversais promotoras de 

sucesso educativo, assume a comunidade educativa do Município de Moimenta da Beira a aposta no 

desenvolvimento e consolidação de uma abordagem de intervenção sistémica e holística do aluno e da 

problemática do insucesso escolar. 

Mais do que nunca torna-se necessário apostar em modelos mais amplos e sistémicos, que envolvam não só o 

aluno no seu processo de ensino/ aprendizagem, mas também diferentes agentes educativos, e em concreto as 

famílias. Para tal, aposta-se neste projeto e em articulação com os agentes territoriais no desenvolvimento de 

sistemas de sinalização e atuação precoce nos sinais de desvinculação à escola (condições socioeconómicas, 

culturais, familiares) e nas dificuldades de aprendizagem através da intervenção de equipas multidisciplinares 

que podem articular o processo e aprendizagem entre a escola e as famílias podendo ajudar no aproximar e 

motivar os alunos a processos de aprendizagem mais motivadores e trabalhar de forma a controlar e 

monitorizar o abandono escolar intervindo na sua inserção e inclusão em novos planos de aprendizagem 

elaborados pelas escolas. 
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Face ao perfil de necessidades de intervenção, o projeto visa a criação e ativação de respostas para a 

intervenção, dirigidas aos alunos em situação de risco e de perigo de insucesso escolar e respetivas famílias, 

através de uma equipa multidisciplinar constituída por Psicólogo, Animador, Técnico de Educação e Terapeuta 

da Fala, visando o apoio e acompanhamento dessas situações, e promoção de ações de educação parental.  

Pretende-se desenvolver uma abordagem metodológica na rentabilização dos recursos institucionais, 

designadamente das instituições (CPCJ e Escolas) com intervenção específica nesta área. 

Acompanhar e/ou implementar as seguintes atividades: 

1. Espaço Experimental e de Aprendizagens Interativas + Moimenta Beira: Aprender, experimentar e 

partilhar 

2. Programação e Robótica 

3. Oficinas Interativas de promoção cultural, artística e social: VIAGENS DE CONHECIMENTO; 

CONFERÊNCIA/CONCURSO REGIONAL DE PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E ARTÍSTICA NA 

EDUCAÇÃO; Workshop LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGEM E TECNOLOGIAS  

4. Outras decorrentes das necessidades de administração e gestão da própria Equipa Multidisciplinar ou 
de programação de ações complementares ao desenvolvimento de diversos projetos, como por 
exemplo na promoção e acompanhamento dos alunos nas designadas viagens de conhecimento. 

 

 


